
CARNESTOLTES 2012 
 
Benvolguts nens i nenes de Polinyà, 
sóc el rei carnestoltes i us vinc a atabalar. 
 
Vull que a l'escola Roser Capdevila 
tot els nens vagin en fila. 
 
Un missatge us vinc a dir  
i m'haureu d'escoltar, 
començo pels petits i  
acabaré pels grans. 
 
Així que pareu atenció 
i us rieu de tot com jo. 
 
Els mussols i els ratolins 
no paren de bellugar-se, 
són petits i eixerits 
i ja aprenen a mocar-se. 
 
Els gossos i els gats 
els hi explicaré, 
no feu disbarats 
o m'enfadaré. 
 
Les bruixes i els bruixots 
són molt animalots, 
no paren de cridar 
i els hi agrada molt jugar. 
 
Ara toca els de primer 
que les mestres no saben que fer, 
tot el dia estan xerrant 
i la feina van deixant. 
 
Parlaré dels de segon 
que són els millors del món, 
com el Messi amb la pilota 
quan salten semblen granotes. 
 
Els nens i nenes de tercer 
són una mica trapelles, 
i quan s'enamoren 
tenen les galtes vermelles. 
 
Els nens i nenes de quart 
tenen als mestres  ben farts, 
per molt que diguin "calleu" 
sembla que escoltin pel peu. 

 
Arribem als de 5è 
que ho fan tot malbé, 
s'esforcen sense parar 
però no poden callar. 
 
Els nens i nenes de 6è 
ja tenen un peu al carrer, 
aniran al institut 
i allà els posaran a punt. 
 
Els nens heu quedat retratats 
ara anem pels mestres 
que estiguin preparats. 
  
La Santy dels petits  
sempre explica acudits. 
 
L'Anna ratolina 
aquest any està molt fina. 
 
La Núria dels gats 
té els cabells ben arrissats. 
 
I la Núria dels gossos 
s'està quedant en els ossos. 
 
La Maite de P5 
s'esvera en un "plinc". 
 
La bruixota de la Txell 
s'està deixant la pell. 
 
A psicomotricitat la Rosa 
cada dia fa una cosa.  
 
La Raquel d'infantil 
toca molt bé tots els fils. 
 
La Cristina de llenguatge 
a tot li posa coratge. 
 
La Lourdes amb la seva panxeta 
cada dia està més boniqueta. 
 
L'Anna de primer 
ha de controlar el ganiller. 
 
L'Olga i els domadors 
lluiten per mantenir el control. 



A segon hi ha la Mercè 
que amb els nens s'ho passa bé. 
 
La Irene dels equilibristes 
a tot els hi segueix la pista. 
 
La Susana i la Eli 
tenen una classe que és de peli. 
 
El David que és valencià 
sempre té la paella a la mà. 
 
La Cristina fa esport 
i no va mai a l'hort. 
 
La Susana d'anglès 
no diu si, sempre diu "yes". 
 
La Mireia i el Jesús 
cada dia venen amb l'autobús. 
 
La Lali ens diu moniatos 
i de vegades parla sola 
a tothom que veu li diu hola. 
 
La Maribel de tercer ens ensenya el que pot 
i sempre ens ajuda en tot. 
 
La Mari Tere és prima  
i quan s'enfada és molt extricta. 
 
El Ramon diu: a treballar, a treballar 
i mai podem jugar. 
En Toni és divertit 
I es mereix un partit. 
 
L'Alícia i la Lola  
és un duo que mola. 
 
L’ Irma sap anglès 
Però ensenya molt més. 
 
L'Esther està casada 
i per això mai s'enfada. 
 
El Víctor és genial 
i ens aguanta fins al final. 
 
La Maribel de sisè mola molt 
i quan s'enfada amb nosaltres 

ens diu "vinga meló"!! 
 
El Santi és una màquina de calcular 
i és un santet 
però no es tira pets 
i fa molts saltets. 
La Marisa és riatllera 
i molt viatgera. 
 
La Hilda no veu bé 
i sempre que camina 
xoca amb el fruiter. 
 
En Gonzalo ens ensenya a tocar la flauta 
i balla com un astronauta. 
 
El SuperTasio fa de tot: 
obra les portes cada matí, 
fa fotocòpies 
i és el nostre amic. 
 
L'Amèlia a l'ordinador 
Va depressa és la millor. 
 
Les cuineres i la gent del menjador 
cada dia ho fan millor. 
 
A les que deixen el cole ben net 
el carnestoltes els hi vol fer un petonet. 
 
 
Per acabar, 
Ara que tothom ha quedat ben criticat, 
Parem l'orella ja que haurem d'escoltar, 
Allò que demà hem de portar. 
 
ATENCIÓ!!!: 
 
Si no vols ser pintat amb una perruca 
vindràs!!! 
 
I així el carnestoltes queda inaugurat. 
 
Que comenci la festa  
i regni l'alegria 
a tot Polinyà 
i al Roser Capdevila!! 
 


